
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

          การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก หรือการดำเนินการ                    
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นหน่วยงาน                 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๘ อำเภอ รวม ๒๐๒ โรงเรียน และเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำ ตามหลัก              
ธรรมมาภิบาล นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
มุ่ งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา มีนโยบายองค์กร                   
มีความมุ่งหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลงานขององค์กร ทำให้มีภารกิจด้านการศึกษา การบริการทั้งใน หน่วยงาน
และนอกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจและนำไป  
สู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลและตอบ แบบสอบถาม 
ตลอดจนถึงผู้อนุเคราะห์เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า ทำให้มีเนื้อหาสาระ จึงหวังว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้สนใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไปได้ 

                                                                        กลุ่มอำนวยการ  
                             สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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บทที่ 1 

บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 8 อำเภอ  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ     
ตามมาตรฐานที่กำหนด  เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร ความมุ่งหมายวิธีการ
ดำเนินงานผลงานขององค์กร  ทำให้มีภารกิจด้านการศึกษาการบริหารข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานในสังกัด  
จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ  เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
นำไปสู่ความสำเร็จของงาน 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ตามมาตรา 4  “ข้อมูลข่าวสาร” 
หมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้
โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  หรือผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ 
แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีใดที่ทำให้สิ่ง
ที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และตามมาตร 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้บริการให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ภายใต้บังคับมาตรา 14 และ 15 คือถ้าส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ให้ลบ หรือตัดทอน หรือทำลาย
ประการอื่นใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 
  ยุคโลกาภิวัตน์นี้ ไม่ว่าหน่วยงาน หรือองค์กรต่างก็มุ่งแข่งขัน  เพ่ือแย่งชิงลูกค้า  ใครมี       
ลูกค้ามาก  และลูกค้าพึงพอใจ ก็จะมีลูกค้าติดตามมาใช้บริการมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามาใช้แล้ว
ไม่พึงพอใจ ก็จะไปหาแหล่งการให้บริการใหม่ และยังบอกต่อไปยังคนอ่ืนๆ ด้วย ความพึงพอหรือไม่พึงพอใจต่อ
การให้บริการ  จึงมีผลกระทบต่อหน่วยงาน หน่วยงานจึงควรมีการพัฒนาและวิธีการให้บริการอย่างเต็มที่ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ ในการให้บริการ 
  การให้บริการจึงเป็นหัวใจของการดำเนินงานในปัจจุบันในทุกหน่วยงานทุกองค์กร  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ลูกค้าจะเลือกแหล่งการให้บริการที่ดีกว่าเสมอแหล่ง
ให้บริการจึงต้องพัฒนาการให้บริการอย่างดีที่สุด 
  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐและเอกชน  จึงมีการตื่นตัวในการ
ให้บริการกันอย่างกว้างขวาง หากลยุทธ์ต่างๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อทุกคนที่มาใช้
บริการ คือ ปัจจัยความสำเร็จ โดยปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service-Mind) เป็นหลักยึดสำหรับ
สร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน 
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  หัวใจบริการ หมายถึง การอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การ
สนับสนุน  การเร่งรัดการทำงานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน  รวมทั้งการยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน  ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ 
   การที่บุคคลในองค์กรจะมีหัวใจบริการดังกล่าวข้างต้น  ช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอ่ืน ต่อตนเอง
และต่อการทำงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ประกาศค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้ถึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบทอดกันไป  เป็นตามภารกิจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนี้ 
  คุณธรรมนำคุณภาพ  การปฏิบัติการปฏิบัติงาน การให้บริการในด้านต่างๆ ของบุคลากรทั้งต่อ
ตนเองเพ่ือนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  หน่วยงาน  โดยยึดมั่นในความรวดเร็ว 
  เต็มใจให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรวดเร็ว โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย  คำสั่ง และนโยบายที่เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
  ดำเนินงานฉับไว  ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ดี รวดเร็ว  ถูกต้องด้วยความเต็มใจ  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
และมุ่งผลสำเร็จต่อผู้รับบริการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จึงได้ดำเนินการให้บริการ  
เพ่ือให้เป็นไปตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรโดยปฏิบัติตามคุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจให้บริการ ดำเนินงาน
ฉับไว  
  โดยนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการให้บริการนี้มีความสะดวก สามารถได้รับ
บริการในช่วงเวลาก่อนทำการ เวลาพักเที่ยง และหลังเวลาเลิกทำการ  
พร้อมได้จัดทำคู่มือการให้บริการเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของแต่ละกลุ่ม 
  และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดีพร้อมทั้งนำข้อมูลเพ่ือไปปรับปรุงการให้บริการ จึงได้
ดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านทางออนไลน์ตาม URL  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNn57oC4w29RG1offuEBIPO1Uyek5M9ofLJYr_FLhd3k9s9w/viewform 

จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่ได้รับ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ 
3. เพ่ือนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 2 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียต่อบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    นครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้บริการของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ใช้แนวทางในการให้บริการ  ให้มีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จมากข้ึน 

2. ผลการประเมินในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพความสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรค รวมถึงผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

3. ผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้บริการ  จะช่วยสนับสนุนให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่
สูงขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 2546 การบริการราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ซึ่งมาตรา  11 ได้กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลความรู้ใน
ด้านต่างๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณ์  
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   การบริการ  หมายถึง  การปฏิบัติงานหรือการตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ  โดยทั่วไปไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ค่อนข้างเป็น
นามธรรม  มีคุณไม่คงท่ี (Variability  Heterogeneity) เนื่องจากมีปัจจัยหลายส่วนที่กำหนดคุณภาพการบริการ 
(Service  Quality) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ  ซึ่งแสดงออกในรูปความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
   ผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ คือ ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและ เอกชนทั้งภายในและภายนอก 
   ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกพึงพอใจของผู้รับบริการ  คือประชาชนทั่วไป  
เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและ  เอกชนทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริการ  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ   ที่มีความสุข  ชอบใจ  พอใจ  ที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับ
ตอบสนอง 
   คุณภาพการบริการ  หมายถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการบริการที่
มีความสม่ำเสมอ  ในการตอบสนองความต้องการ  และความคาดหวัง  ผู้รับบริการ  สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการ 
   เป้าหมายสูงสุดของการให้บริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งในภาค
ราชการนั้น  อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เนื่องจากเป้าหมายการดำเนินงานของภาครัฐมีเป้าหมาย
สุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมในภาพรวม 
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างของ
ขั้นตอนและการจัดการขั้นตอนที่สำคัญ คือ โครงสร้างองค์กร  นโยบายผู้บริหาร  กลยุทธ์และกระบวนการ
ทำงานภายในองค์กร  โดยปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยที่ชัดเจนและที่รูปธรรม 
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  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก  เนื่องจากเป็นโครงสร้างตามตัวบทกฎหมาย 
ในขณะที่ปัจจัยด้านนโยบาย  กลยุทธ์และกระบวนการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามทัศนคติขอบุคลากร  
ในองค์กรซึ่งปัจจัยเหล่านี้หลอมรวมและสะท้อนออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร 

ดังนั้น  การสร้างและพัฒนากระบวนการ รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการให้บริการของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  คือ  “คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจให้บริการ 
ดำเนินงานฉับไว”  คือ  หัวใจบริการ  และทำงานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิด
การบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  และ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจกรรมบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 
 
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 
 งานบริการมีลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ  ก็จะเกิดความรู้สึกในทันทีงานบริการเป็นงานให้ความ 
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก  ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะ
แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี  แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและ
องค์กรที่ใหบ้ริการในทันทีเช่นกัน 

2. ผลของการบริการเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้นและ 
ดำเนินการได้ในทุกขณะ  ทั้งในตอนต้น  ท่ามกลาง  และในตอนท้าย  เพราะไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องให้บริการ
เฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 

3. ผลของบริการเชื่องโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการ 
จึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจาการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดี 
และไม่ด ี

4. ผิดพลาดและชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการที่ผิดพลาด 
บกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้  นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้น
ได้น้อยลง 

5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล  องค์กรและองค์การได้อย่างมากการบริการสามารถจะสร้าง 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจำกัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการ
ให้บริการที่มีมากน้อยเพียงใดสำคัญมากน้อยเท่าใด 

6. สร้างภาพลักษณะให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานานการบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะติดอยู่ 
ในความทรงจำของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้เม่ือการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว  แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคง
เหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ต้องใช้เวลานาน 
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7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัดบริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้  เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ 
สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด  จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 

8. ต้องการคนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบริการที่ดีบริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ  ถ้าได้คนดีจิตสำนึกในการให้บริการดี  มีทัศนคติต่อการให้บริการที่ดีและได้รับการปลูกฝัง
นิสัยในการให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี  ก็จะทำให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ  ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมา
เป็นผู้ทำงานให้บริการก็จะเท่าผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 

9. คนเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างและทำรายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพร่อง   
นำความเสียหายมาสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน  องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่า
ให้บริการดี  แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม  
และอาจถึงข้ันทำให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 

ข้อควรระวังในการให้บริการ 
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่าผู้รับบริการ 

มีความสำคัญ  จึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง 
2. ให้บริการขาดตกบกพร่องเป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนอยู่เสมอว่า  การให้บริการจะขาดตกบกพร่อง 

ไม่ได้เลย  เพราะเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะทำลางานบริการในส่วนอื่นๆ  ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย 
3. ดำเนินการล่าช้า เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีอย่างยิ่ง  เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา  ทำความ 

เสียหายให้ผู้รับบริการได้ 
4. ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง  การใช้คำพูด 

และน้ำเสียง  ผู้ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี  แต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัว  
และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคำพูดที่ทำให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการ  

5. ทำให้ผู้รับบริการผิดหวัง บริการที่ทำให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณีนับแต่การ 
ต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม  การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ  ไม่ใส่ใจในการให้บริการ  การ
บริการผิดพลาดทำความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ 

องค์กรมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะองค์กรถือเป็นแกนหลัก 
ในการกำหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนา
ระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ  มีดังนี้    
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   1. จัดระบบทำงานให้เกิดความคล่องตัว  องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น  เพ่ือ
สร้างการบริการที่สะดวกเร็ว 

2. จัดทำลำดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดทำขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถทำตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน 

3. เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น การสอบถาม 
พูดคุยจากคำตำหนิติเตียนและคำชมเชยต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป 

4. ฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพ่ือนำไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที 
อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

   แหล่งข้อมูล : สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. สำนักพิมพ์สายธาร  กรุงเทพฯ, 2548 
Suprachit  Kabcome. พัฒนาการให้บริการ  (Nanosoft  Marketing  Series). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 
http://www.nanosoft.co.th/maktip11.htm 
  จะเห็นได้ว่า  การให้ความสำคัญกับการให้บริการนั้นมีความสำคัญมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นสำคัญ  ซึ่งทุกองค์กรไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรทุกคนเป็นผู้ให้บริการทุกๆด้านไม่ว่าจะให้ข้อมูล
ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท  เป็นต้น   
ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับ
ผู้รับบริการทุกคน  และท้ายสุด  ผู้ให้บริการเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกในการรักการให้บริการ  เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบทฤษฎีแรงจูงใจ  
ของมาสโลว์ (MasLow’sGeneral  Theory  of  Human  Motivation) มีความเชื่อว่า  องค์กรจะบรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือในการทำงาน
อย่างดีขึ้นนั้น  จะบังเกิดได้เมื่อผู้บริหารองค์กรเข้าใจความต้องการมนุษย์  และเลือกใช้วิธีการจูงใจเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ  ตั้งใจทำงาน  การเข้าใจความต้องการของมนุษย์นั้นเป็นจุดแรกที่จะนำไปสู่ความ
เข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์กรนอกจากนี้  ยังมีการอธิบายสมมติฐานของมาสโลว์ เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
ดังนี้ 
   1. คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีที่สิ้นสุด 

2. ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นลำดับขั้น  จากต่ำไปสูง ตามระดับความสำคัญเมื่อ 
ความต้องการในระดับต่ำได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองใน
ลำดับต่อไป  มาสโลว์ (Maslow)  ได้จัดลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of needs) ไว้ 5 ขั้น คือ 
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  ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)  เป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย 
  ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการเพ่ือให้ตนเองมี
ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ หน้าที่การงาน 
  ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น จากสังคมและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
  ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการอยากเด่น
ในสังคม  การเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่นและของสังคม 
  ขั้นที่ 5 ความต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิต (Self Actualization) เป็นความต้องการขั้น
สูงสุดของคนอยากท่ีสำเร็จสมประสงค์ตามความนึกคิดที่ตนได้ใฝ่ฝันไว้ 
กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างมากมาย  ทั้งในด้านปริมาณและขอบเขต แต่
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะเกิ ดความพอใจ  ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วย  ดังนั้น  การทำความเข้าใจเรื่องความต้องการของมนุษย์นี้  
จึงนับว่ามีความสำคัญต่อนักบริหารเป็นอย่างยิ่ง แม้นักบริหารจะมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านเพียงใดก็
ตาม แต่ ถ้าหากไม่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนในองค์กรการทำงานอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่ง
ความรู้ในเรื่องนี้  หน่วยงานหรือองค์กรอาจจะประสบกับความล้มเหลวหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
(อ้างถึง ร้อยตำรวจเอก นริศร์  ชูจินดา:2545) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จำนวน  8  อำเภอ  และเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานที่กำหนด  เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร  ความมุ่งหมาย  วิธีการ
ดำเนินงาน  ผลงานขององค์กร  ทำให้มีภารกิจด้านการศึกษา  การบริหารข้อมูลข่าวสาร  ให้แก่ หน่วยงานใน
สังกัด  จึงมีความจำเป็นในเรื่องบริการข้อมูล  ให้แก่หน่วยงานในสังกัด  จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้
เกิดสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการ  เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจ  ความคล่องตัว  โดยปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้
ง่ายขึ้น  เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  เพ่ือเสริมสร้างความนิยม  ความเลื่อมใสและความศรัทธาจาก
กลุ่มประชาชน  จำเป็นต้องอาศัยหลักธรรมมาภิบาล  ขององค์กรให้มีความโปร่งใส่องค์กรในสังกัดสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย  มีกระบวนการตรวจสอบถูกต้องชัดเจนได้  มีนโยบายพัฒนางานองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้า  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ถูกใจ  และทำงานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ 
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  โดยสรุปจะเห็นได้ว่า  การให้ความสำคัญกับการให้บริการนั้นมีความสำคัญมาก  ซึ่งส่วนหนึ่ง
ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ  และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นสำคัญ  ซึ่งทุก
องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ทุกท่าน  ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  การต้อนรับ
บุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท  ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ
ให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนในครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

วิธีการให้บริการ 
วิธีการสำรวจ 
   การดำเนินการให้บริการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒   เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการใน 
3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจให้บริการ และดำเนินงานฉับไว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  
โดยทุกคนทำงานด้วยความรับผิดชอบร่วมกันและเพ่ือปรับทัศนคติของผู้มารับบริการในเรื่องการให้บริการของ
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบขั้นตอน
การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เป็นแนวทางการ
ให้บริการในภาพรวม  การนำไปประยุกต์ใช้ต้องมีการ  กำหนดรายละเอียดและระบุเวลาที่ชัดเจนในการ
ให้บริการในแต่ละกลุ่มงาน  ในแต่ละขั้นตอนตามภารกิจแต่ด้านของกลุ่มงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เพ่ือให้เกิดคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) และสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้มารับบริการผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดการ ณ จุดบริการ 
                     1.1.โครงสร้างหลักและแนวทางการจัดการจุดบริการ ดังนี้ 

 1.1.1 จุดประชาสัมพันธ์ ถือเป็นจุดต้อนรับ ผู้มารับบริการของทุกหน่วยงาน สิ่งที่ควร 
                     ดำเนินการดังนี้ 

1.1.2 จัดสถานที่ให้เห็นเด่นชัด ผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้ทันที เมื่อเข้ามาในหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ 

1.1.3 เพ่ือให้นำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 
   1.1.4 ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน/ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบดูได้หรือสามารถ
สืบค้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการส่งผล
ต่อการลดขั้นตอนและลดต้นทุนในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 
     1.1.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานซึ่ง
นำเสนอผ่านสื่อต่างๆเช่นแผ่นพับโปสเตอร์ป้ายสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ ฯลฯเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน 
           1.1.6 จุดบริการ ณ กลุ่มงาน/  ฝ่าย เป็นส่วนงานภายในและเป็นจุดบริการสุดท้ายของ
หน่วยงานกรณีบริการ One Stop Service  และกรณีไม่สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุด
เดียวเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์และเอกสารหลายขั้นตอน
ในการให้บริการ ส่วนใหญ่มีวิธีการข้ันตอนการดำเนินงานตามระเบียบแบบแผนอยู่แล้ว ควรดำเนินการดังนี้ 
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     1) ทบทวนพิจารณาระบบการให้บริการใหม่หรืออาจนำแนวคิดของจุดบริการ one 
stop service มาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการในกลุ่มงาน/หน่วย  
     2) ประสานและจัดส่งข้อมูล/แบบคำขอรับบริการ ฯลฯ  ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละ
กลุ่มงาน/ฝ่ายและหน่วยในการลดขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

1.1.7 การให้ความสำคัญกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพสถานที่
ให้บริการเป็นองค์กรประกอบซึ่งผู้มารับบริการและจะสังเกตเห็นเป็นอันดับแรกและส่วนแล้วส่วนสำคัญในการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการมีแนวทางดังนี้ 

1) มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการ 
2) มีความสะอาดและเป็นระเบียบให้มาตรฐาน 5 ส มีแสงสว่างพอเพียง 
3) มีความชัดเจนในการให้บริการมีแผนผังบอกข้ันตอนการให้บริการ 
4) มีสถานที่จอดรถ 
5) ห้องน้ำสะอาด 

   2.1 การจัดขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไปขั้นตอนการให้บริการและรายละเอียดการปฏิบัติใน
แต่ละข้ันตอนการให้บริการมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานสิ่งที่ควรคำนึงมีดังนี้ 

2.1.1 ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน คล่องตัวโดยการปรับลดขั้นตอนการ 
ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องติดต่อหลายขั้นตอน  

2.1.2 มีความสะดวกรวดเร็วโดยคำนึงถึงระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยอีก  
จัดการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ทุกหน่วยงานและหน่วยในสังกัดโดยเฉพาะหน่วย
ที่มีหน้าที่ให้บริการกับประชาชนโดยตรงจึงควรให้ความสำคัญกับเวลาโดยกำหนดมาตรฐานและเวลาในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ไว้ณจุดบริการเพ่ือให้ผู้มาติดต่อทราบ
ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  
    2.1.3 ด้านบุคลากรซึ่งเกี่ยวกับทุกขั้นตอนการให้บริการและมีส่วนสำคัญในการ
ส่งเสริมคุณภาพการบริการของหน่วยงานดังนี้คนเสริมสร้างจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind) แก
เจ้าหน้าที่มีความหมายดังนี้ 

S = Smile ต้องมีรอยยิ้ม 
E = Entthusiasm ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ผู้มารับบริการ 
R = Responasiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อผู้รับบริการ 
V = Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า 
 I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ 
C = Courtesy บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
E = Eneurance ความอดทนการเก็บอารมณ ์
M = Make Believe มีความเชื่อ 
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 I = Insist การยอมรับ 
N = Necessitate การให้ความสำคัญ 
D = Devote การอุทิศตน 

    2.1.4 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมี
ประสิทธิภาพสูงและมีอุปกรณ์เพียงพอมาช่วยในการปฏิบัติงานเป็นการให้บริการแบบอัตโนมัติ (automatic 
Service)เตือนไม่ถึงการฝึกอบรมการใช้งานเพ่ือเพ่ิมทักษะและ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าที่เป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานทำให้สามารถส่งมอบการบริการได้อย่าง
รวดเร็วประหยัดทรัพยากรและมีความถูกต้องแม่นยำสูงส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   2.2 ดังนี้ขั้นตอนหลักการให้บริการของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 2 ดังนี้ 

2.2.1 ผู้รับบริการออกแบบ/คำขอเป็นการแสดงความจำนงในการติดต่อขอรับบริการ 
โดยผู้รับบริการต้องกรอกแบบ/คำขอรับบริการของหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการบริการของ
หน่วยงานด้วยเช่นจำนวนผู้มารับบริการเรื่องท่ีขอรับบริการเป็นต้น 

2.2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/ดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอนเป็นขั้นตอนของ 
ผู้ให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการวินิจฉัยเบื้องต้นและการดำเนินงานตามข้ันตอน
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการตามความต้องการของผู้มาติดต่อโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1) ไม่มีอะไรจะให้บริการซึ่งมีกำหนดให้มาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนและประกาศให้ผู้มาติดต่อทราบแล้วนั้นเสมือนเป็นคำสัญญาที่หน่วยงานให้ไว้กับ
ผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือรักษาระยะเวลาการให้บริการที่หน่วยงานได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ในกรณีท่ีไม่สามารถ 

2) ระบบการทำงานให้สามารถทำงานแทนกันได้กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนระบบงานบริการในบางขั้นตอนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทำให้การดำเนินการ
เพ่ือตอบความต้องการของผู้รับบริการมีความล่าช้าความสามารถในการทดแทนกันของผู้ให้บริการจึงเป็นการลด
ความเสี่ยงของการขาดช่วงต่อในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3) พฤติกรรมการบริการการแสดงออกของบุคลากรของหน่วยงานช่วยให้ 
เกิดความน่าเชื่อถือสร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการโดยมีแนวทางดังนี้ 

• การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหน่วยงานกำหนดห้ามสวมรองเท้าแตะ 
เสื้อยืดกางเกงและกระโปรงยีนส์ 

• ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้กิริยาวาจาสุภาพสามารถดึงควบคุมอารมณ์ได้และให้ 
เกียรติผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ 
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• ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลำดับก่อน-หลัง  
• มีทัศนคติต่อการให้บริการมีความยินดีในการให้บริการเสมอให้บริการ 

อย่างเอาใจใส่และผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
• มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการรวมทั้งเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ในงานที่ต้องให้บริการ 
• มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ( Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆไม่ 

ควรยึดจัดประสบการณ์หรือบริการที่ทําอยู่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ/ การปฏิบัติงาน 
2.2.3 แสดงผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

และลงนามในเอกสารหลักฐานทางราชการของผู้มีอำนาจหน่วยงานระดับต่างๆตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.2.4 เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานให้ผู้รับบริการหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้อง 

เรียบร้อยแล้วการส่งมอบอาจไม่อยู่ในรูปเอกสาร/หลักฐานของทางราชการข้อมูลของหน่วยงานคำแนะนำเ พ่ือ
การปฏิบัติหรือบริการอ่ืนๆตามประเภทของงาน 

2.2.5 การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานขอความ 
ร่วมมือผู้รับบริการกรอกแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน/และผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ือรับบริการ
ตามความต้องการและนำไปปรับปรุงกระบวนการการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 
       2.3 การบริการทางโทรศัพท์เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้บริการโดยการสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์/ธุระสารระหว่างผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้านการสอบถามข้อมูล
หรือหารือในประเด็นที่ค่อนข้างสั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลาและเอกสารมาก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

   2.3.1 รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุจำเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าต้อง
ไม่ให้เสียงจริงดังเกิน 3 ครั้ง 

2.3.2 กล่าวคำทักทายโดยพูดว่าสวัสดีครับ/ค่ะ ตามด้วยบอกชื่อหน่วยงานบอกชื่อ 
ผู้รับโทรศัพท์รับสายครับ/ค่ะ โดยใช้คำพูดท่ีมีสุภาพและ และมีเหตุผล 

   2.3.3 เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้วให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
มารับสายโดยเร็วๆ 

   2.3.4 กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ให้ผู้รับโทรศัพท์
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆจากผู้โทรเข้ามาขึ้นชื่อเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเรื่ องที่ต้องการจะติดต่อเพ่ือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบและติดต่อกลับภายหลังต่อไป 

   2.3.5 นำเสนอแบบสอบถามประมวลผลประกาศผลและเกียรติบัตรแต่ละกลุ่มในงาน 
วันสำคัญสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เช่น วันขึ้นปใีหม่ วันสงกรานต์ฯลฯ 
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ขอบเขตการสำรวจ  

 ในการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้สำรวจจาก
กลุ่มประชากรที่มาติดต่อในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 2 ได้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.นศ. 2  โรงเรียนประชาชนผู้มารับบริการและอ่ืนๆโดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 33 คน 

  การสำรวจในครั้งนี้ จะมุ่ งเน้นการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 โดยแบ่งเนื้อหา
ในการประเมินออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือเพศอายุและ
สถานภาพของผู้รับบริการ 

   ตอนที่ 2  เป็น เป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scaie) เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน
การบริการในระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี ้

  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open- ended qusetion) เพ่ือสอบถามได้เสนอ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์ ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  

ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่อัตราส่วนร้อยละค่าความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอใน
รูปแบบตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2  

   การประเมินผล สำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เป็นรายกลุ่ม โดยกำหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ระดับแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย  4.51- 5.00  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย  3.51- 4.50  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย  2.51- 3.50  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.51- 2.50  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.00- 1.50  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน
จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง 

ขัน้ตอนวิธีการประเมินผล 
 1. วิเคราะห์การให้บริการ 
 2. สร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบเพ่ือสอบถามและแสดงความคิดเห็น        
     เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการ 

   3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
    4. สรุปผลการประเมิน 
   5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   6. สรุปผลวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
  ในการสำรวจการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
  1. เสนอผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ในการบริการของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  2. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการ
ของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบสอบถามด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ 
และด้านบริหารงานทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านวิชาการ จำนวน  182   คน ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 176 คน ด้านงบประมาณ 
จำนวน 164 คน และด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 171 คน  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๑  ด้านวิชาการ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๘๒ คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ๖๔ ๓๕.๑๖ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๐ ๑๐.๙๙ 
ครูผู้สอน ๙๑ ๕๐.๐๐ 
ก.ต.ป.น. ๖ ๓.๓๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ๑ ๐.๕๕ 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ๐ ๐ 
 ๑๘๒ ๑๐๐ 

     

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิชาการ ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๖  และบุคลากรทางการ
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๙  ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐  และคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
๐.๕๕ ตามลำดับ 
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ตารางท่ี ๒  ด้านบริหารงานบุคคล แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๗๖ คน 
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ๖๗ ๓๘.๐๗ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑๘ ๑๐.๒๓ 
ครูผู้สอน ๘๖ ๔๘.๘๖ 
ก.ต.ป.น. ๔ ๒.๒๗ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ๑ ๐.๕๗ 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ๐ ๐ 
 ๑๗๖ ๑๐๐ 

     

จากตารางที่  ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖  รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗  และ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ตามลำดับ 

 
  ตารางท่ี ๓  ด้านงบประมาณ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๖๔ คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ๕๘ ๓๕.๓๗ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑๘ ๑๐.๙๘ 
ครูผู้สอน ๘๓ ๕๐.๖๑ 
ก.ต.ป.น. ๔ ๒.๔๔ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ๑ ๐.๖๐ 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ๐ ๐ 
 ๑๖๔ ๑๐๐ 

     

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านงบประมาณ ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๑  รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๗  และบุคลากรทางการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๘ ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔  และคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี ๔  ด้านบริหารงานทั่วไป แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๗๑ คน 
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ๕๕ ๓๒.๑๖ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๑ ๑๒.๒๘ 
ครูผู้สอน ๘๙ ๕๒.๐๕ 
ก.ต.ป.น. ๔ ๒.๓๔ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๑.๑๗ 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ๐ ๐ 
 ๑๗๑ ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบ 
แบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕  รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๖  และ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘ ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗  ตามลำดับ 

ตารางท่ี ๕  แสดงระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน 
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ใน
ภาพรวมและรายด้าน 

ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึงพอใจ 
๑ ด้านวิชาการ ๔.๔๘ ๐.๖๒ มาก 
๒ ด้านบริหารงานบุคคล ๔.๔๖ ๐.๗๐ มาก 
๓ ด้านงบประมาณ ๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 
๔ ด้านบริหารงานทั่วไป ๔.๕๔ ๐.๕๗ มากที่สุด 
 รวม ๔.๔๙ ๐.๖๕ มาก 

   

จากตารางที่ ๕  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   = ๔.๔๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฎว่าด้านบริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (   = ๔.๕๔) 
รองลงมาด้านวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก (   = ๔.๔๘) ด้านงบประมาณมีความพึงพอใจในระดับมาก  
(   = ๔.๔๗) และด้านบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจในระดับมาก (   = ๔.๔๖) ตามลำดับ 
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  ตารางที่ ๖  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านวิชาการ 
๑ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

๔.๔๙ 
 

๐.๕๗ 
 

มาก 
๒ การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

 
๔.๔๐ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๓ การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

 
๔.๔๙ 

 
๐.๖๓ 

 
มาก 

๔ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
๔.๕๒ 

 
๐.๕๙ 

 
มากที่สุด 

๕ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต 
พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๖๔ 

 
มาก 

๖ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 
๔.๕๐ 

 
๐.๖๓ 

 
มาก 

๗ การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
๔.๖๐ 

 
๐.๕๓ 

 
มากที่สุด 

๘ การส่ งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 

 
 

๔.๓๖ 

 
 

๐.๗๓ 

 
 

มาก 

๙ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
๔.๕๒ 

 
๐.๕๖ 

 
มากที่สุด 

๑๐ การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล อง์กร หน่วยงานต่างๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

 
๔.๔๙ 

 
๐.๖๕ 

 
มาก 

รวม ๔.๔๘ ๐.๖๒ มาก 



20 
จากตารางที่ ๖  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๘) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละข้อปรากฏว่า การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (   = ๔.๖๐)  รองลงมาการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (    = ๔.๕๒)  การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (    = ๔.๕๒) และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
(    = ๔.๕๒) ส่วนสามลำดับสุดท้ายได้แก่  การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (    = ๔.๓๖)  
การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา  
(    = ๔.๔๐) และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ (    = ๔.๔๗) ตามลำดับ 

  ตารางที่ ๗  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบริหารงานบุคคล 

๑ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลั งครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

 
๔.๔๙ 

 
๐.๖๘ 

 
มาก 

๒ การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๗๒ 

 
มาก 

๓ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออก
จากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
๔.๕๑ 

 
๐.๗๑ 

 
มากที่สุด 

๔ การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 
๔.๓๙ 

 
๐.๗๒ 

 
มาก 

๕ การเสริมสร้า ง วินั ย  คุณ ธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
๔.๔๕ 

 
๐.๖๘ 

 
มาก 

รวม ๔.๔๖ ๐.๗๐ มาก 
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  จากตารางที่ ๗  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๖) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่า การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับมากที่สุด (   = ๔.๕๑)  รองลงมา
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา (    = ๔.๔๙) และการจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา (    = ๔.๔๗) ส่วนสองลำดับสุดท้าย
ได้แก่  การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย (    = ๔.๔๕) และการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (    = ๔.๓๙) ตามลำดับ 

  ตารางที่ ๘  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงบประมาณของ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านงบประมาณ 
๑ การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณใน

สถานศึกษา 
 

๔.๔๖ 
 

๐.๖๙ 
 

มาก 
๒ การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ 

/ กฎหมายที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
 

๔.๕๑ 
 

๐.๖๗ 
 

มากที่สุด 
๓ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหาร

การเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 
 

๔.๕๙ 
 

๐.๗๒ 
 

มากที่สุด 
๔ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการ

ใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 

๔.๔๓ 
 

๐.๗๔ 
 

มาก 
๕ การนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้

งบประมาณของสถานศึกษา 
 

๔.๔๔ 
 

๐.๗๑ 
 

มาก 
๖ การให้คําปรึกษาช่วยเหลือแนะนําการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 
 

๔.๔๘ 
 

๐.๖๙ 
 

มาก 
๗ การให้คําปรึกษาช่วยเหลือ แนะนํา ในการรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 
 

๔.๔๖ 
 

๐.๗๐ 
 

มาก 
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ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านงบประมาณ 
๘ การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

งาน 
๔.๔๑ ๐.๗๐ มาก 

๙ การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ทางด้านงบประมาณประจําปีอย่างเป็นระบบ 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๖๘ 

 
มาก 

๑๐ การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุของสํ านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และ
สถานศึกษา 

 
๔.๔๔ 

 
๐.๗๓ 

 
มาก 

รวม ๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 
 
  จากตารางที่ ๘  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงบประมาณสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๗) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละข้อปรากฏว่า การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจนอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (    = ๔.๕๙) รองลงมาการวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 
และสอดคล้องกับนโยบาย (    = ๔.๕๑) และการให้คําปรึกษาช่วยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา (    = ๔.๔๘) ส่วนสามลำดับสุดท้ายได้แก่  การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
งาน (    = ๔.๔๑) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
(    = ๔ .๔๓ ) และการนิ เทศ  กํ ากับ  ติ ดตาม และตรวจสอบการใช้ งบประมาณ ของสถานศึ กษา  
(    = ๔.๔๔) การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา (    = ๔.๔๔) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี ๙  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไป สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ประเด็น / ด้าน  S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑ จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และ

ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็น
ระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

 
๔.๕๗ 

 
๐.๕๘ 

 
มากที่สุด 

๒ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อ
สถานศึกษา และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๕๔ 

 
๐.๕๔ 

 
มากที่สุด 

๓ ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันหลายช่องทาง 

 
๔.๖๑ 

 
๐.๕๖ 

 
มากที่สุด 

๔ ก า รจั ด ทํ า แ ผ น ผั ง อ า ค า รส ถ าน ที่  แ ล ะ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

 
๔.๕๑ 

 
๐.๖๑ 

 
มากที่สุด 

๕ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
และสภาพ แวดล้ อม เป็ น ระ เบี ยบ  สะอาด  ถู ก
สุขลักษณะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
๔.๕๐ 

 
๐.๕๕ 

 
มาก 

๖ การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๕๗ 

 
๐.๕๕ 

 
มากที่สุด 

๗ การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
๔.๕๑ 

 
๐.๕๕ 

 
มากที่สุด 

๘ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่
กําหนดและความต้องการจําเป็น 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๕๗ 

 
มาก 

๙ การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

 
๔.๕๖ 

 
๐.๖๐ 

 
มากที่สุด 

๑๐ การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ 
เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
๔.๕๒ 

 
๐.๕๙ 

 
มากที่สุด 

รวม ๔.๕๔ ๐.๕๗ มากที่สุด 
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   จากตารางที่ ๙  ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
(    = ๔.๕๔) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่า ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง  (    = ๔.๖๑)  รองลงมาจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว (    = ๔.๕๗)  การติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (    = ๔.๕๗)  ส่วนสามลำดับสุดท้ายได้แก่  
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กําหนด
และความต้องการจําเป็น (    = ๔.๔๗)  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (    = ๔.๕๐)  การจัดทําแผนผังอาคาร
สถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน (    = ๔.๕๑)  และการวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน (    = ๔.๕๑)  ตามลำดับ 
 
การอภิปลายผล 
   จากการสำรวจในครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการ  
ด้านบริหารงานบุคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ของผู้รับบริการ คือ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการบริการของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ตลอดถึงต้องการทราบปัญหา ข้อเสนอแนะของการให้บริการ โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้ 

   ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคล  
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๙) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้าน
บริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (    = ๔.๕๔) รองลงมาคือด้านวิชาการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (    = ๔.๔๘) ด้านงบประมาณมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๗) และด้านบริหารงาน
ทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (    = ๔.๔๖) ตามลำดับ 
   ซึ่งผลสำรวจจะเห็นได้ว่าการดำเนินการให้บริการของด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น เนื่องมาจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ สามารถให้บริการติดต่อ สอบถาม ให้คำแนะนำในเบื้องต้น รวมทั้งอำนวยความสะดวก 
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ในการเชื่อมโยงและส่งต่อจุดบริการอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นงานเฉพาะด้าน จำเป็นต้องติดต่อกับกลุ่มงาน/ฝ่ายอ่ืนๆ 
ในหน่วยงาน ด้วยความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่รับสินบน ให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อีก
ทางหนึ่ง ส่วนด้านบริหารงานบุคคล.มีระดับความพึงพอใจอยู่ในลำดับหลังสุดในสี่ด้านอาจสืบเนื่องมาจากการ
ดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในส่วนการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากร เช่นการย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การประเมินผลงานวิทยฐานะ ฯลฯ ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำให้การดำเนินงานล่าช้ายิ่งขึ้น 
จึงทำให้ด้านบริหารงานบุคคลผลการประเมินอยู่หลังสุด 

ด้านบริหารงานทั่ ว ไป  อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  อาจสืบ เนื่ องจากในช่วงปี งบประมาณ           
๒๕๖๒ -๒๕๖๔  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไม่ว่าการจัดทำสายไฟใหม่ 
การปรับปรุงสายโทรศัพท์ การปรับปรุงห้องทำงานในแต่ละห้อง ทำให้การติดต่อประสานงานและการเข้ามา
ติดต่องานทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมทั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
อาศัยอยู่ในอาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอทุ่งสงเดิม และสถานที่ทำงานต้องอาศัยสำนักงานที่ดินอำเภอ
และสำนักงานของอำเภอทุ่งสงบางส่วน และในแต่ละห้องก็เต็มไปด้วยบุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถที่จะ
อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่นั่งรอรับบริการได้มากเท่าที่ควร และรวมทั้งที่ไม่มีป้ายบอกชัดเจนในแต่ละ
กลุ่มว่าปฏิบัติงาน ณ จุดใดในแต่ละอาคาร  

  ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ที่มีนโยบายให้ศึกษานิเทศก์จัดทำแผนการนิเทศ และนิเทศสถานศึกษา
พร้อมทั้งให้รายงานการนิเทศก์เป็นประจำทุกเดือน ทั้งการนิเทศแบบ Online และ Onsite คืนศึกษานิเทศก์ให้
โรงเรียนและบริหารจัดการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

  ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการ
ปรับการให้บริการโดยการจัดทำโครงการให้บริการ one Stop service จากทุกวันพุธเป็นทุกวันทำการ  

  ด้านบริหารงานบุคคล อาจสืบเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างโดยเพ่ิมหน่วยงานขึ้น ได้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและในการติดต่อประสานงานของข้าราชการครูและอ่ืนๆ 
ต้องขึ้นตรงกับศึกษาธิการจังหวัด ทำให้เสียเวลาในการเดินทางและเพ่ิมภาระให้กับบุคลากรมากขึ้น  จึงทำให้
ด้านบริหารงานบุคคลอยู่อันดับสุดท้ายดังกล่าว  
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   เพราะฉะนั้นการให้บริการของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกทางหนึ่งเพ่ือตอบสนองของผู้รับบริการ โดยใช้เทคนิคในการ
พัฒนาระบบงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจและทำงานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ นำไปสู่ความสำเร็จของงานในองค์กรต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
   การดำเนินงานให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ควรมีการจัดอัตรากำลังให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน 
2. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้องของสถานศึกษา 
3. ควรมีการจัดทำแผนผังหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิดความสะดวกในการติดต่อ 
4. ควรจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางในแต่ละกลุ่มสาระ 5 วิชาหลัก ทุกระดับชั้นเพ่ือใช้

ประเมินคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งในทุกชั้นเรียน ทุกโรงเรียน 
5. ควรมีการปรับปรุงห้องน้ำให้เพียงพอกับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
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